
“OYUNLAŞTIRILMIŞ LİDERLİK 
PROGRAMI” İLE YÖNETİCİLERİNİZİN
GELİŞİMİNİ KEYİFLİ HALE GETİRİN.

MOTİVASYON, BAĞLILIK 
VE PERFORMANSINI
ARTIRIN!



Bu sunumda aktarılan içerik ve bilgilerin her hakkı saklıdır. Gönderilmiş olduğu firma haricinde, diğer kişi ve firmalarla izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden paylaşımı yaklaşımı yasaktır.2

“Oyunlaştırılmış Liderlik” programı kurum içindeki yönetici ve yönetici adaylarınızın 
gelişimini keyifli bir platformda, ve bir hikaye kurgusu içinde gerçekleştirmenizi 
sağlayan oyunlaştırılmış bir liderlik programıdır.  

Oyunlaştırma ile liderlik gelişim programının içine, oyun felsefesini ve bileşenlerini 
ekleyerek, öğrenmenin daha keyifli ve verimli gerçekleşmesini sağlayabilir ve 
öğrenilen bilginin iş hayatında uygulanmasını gerçekleştirebilirsiniz.  

Amaç, liderlerde kalıcı davranış değişiklikleri kazanılmasını sağlamak, keyifli bir 
ortamda, kendi içsel motivasyonu ve katılımı ile gelişimini ve verimini arttırmaktır.

“Oyunlaştırılmış Liderlik” programı değer ve anlam bazlı liderlik üzerine dizayn 
edilmiştir. Yetkinliklerin gelişimi, değerler tanımlı liderlik ve strateji olmak üzere üç 
temel prensiple, yeni nesil liderler yetiştirmektedir. 

Oyunlaştırılmış Liderlik Programı Nedir?
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YENİ NESİL, OYUNLAŞTIRILMIŞ LİDERLİK GELİŞİM PLATFORMU

Programın Amacı: Liderlerin, yöneticilik yetkinliklerini geliştirdikleri, öğrendikleri, 
birbirlerine öğrettikleri, uyguladıkları ve bilgileri davranışa dönüştürdükleri 
oyunlaştırılmış bir yönetici gelişim programıdır.

Toplam Süre: 90 gün

Oyun 12 Ana Bölümden ve Farklı Adalardan Oluşmaktadır

“Oyunlaştırılmış Liderlik” programı toplam 12 adadan oluşmaktadır. Her adanın içinde 
liderlerin gerçekleştireceği yolculuğa istinaden okuması gereken makaleler, izlemesi 
gereken videolar, alması gereken dersler, gerçekleştirmesi gereken görevler yer 
almaktadır. Bireysel görevlerin yanında işbirliğini artırmak için ekip görevleri de 
kurgunun içinde yer almaktadır. Lider, görevlerini başarıyla yerine getirdikçe rozetler 
kazanırlar ve puanlar alarak yolculukta ilerlerler.

Amaç, gelişimi eğlenceli ve keyifli bir rekabet ortamı içinde gerçekleştirmektir. 
Programın içine firmaya özel olarak hazırlanmış logolar, tasarımlar, firmanın kendi 
değerleri ve stratejileri doğrultusunda dizayn edilmiş görevler ve puanlarla hediye 
kazanabilecekleri bir market de özelleştirilerek tanımlanabilmektedir.

Tüm süreç ve görevler kurumunuzun “İnsan Kaynakları” ekibi veya “Akademiler” ile 
ortak olarak kurgulanıp, görevler ve gelişim seti firmanın ihtiyacına göre 
tasarlanmaktadır.

Oyunlaştırılmış Liderlik Programı Nedir?
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ÖZELLİKLER?
HİKAYENİ SEÇ VE DENEYİMLE
Hazırlanan senaryo ve hikaye 
üzerinden, liderler hem gelişim 
adımlarını tamamlayarak daha 
donanımlı ve bilgili hale gelirler hem 
de iş ve kişisel farkındalıkları üst 
seviyeye yükselir.

ŞEFFAF BİR GELİŞİM PLANI
Ölçülebilir ve şeffaf hedefler adaleti 
sağlar. Liderlerin nerede olduğunu 
ve nereye gitmesi gerektiğini net bir 
şekilde önüne koyar. Seçimler ise 
liderlerin kendilerine aittir.

İŞBİRLİĞİ
Hikaye içinde gelişim gösteren 
liderler hem kendi verimliliklerini 
arttırırlar hem de ekiplerinin 
verimlilikleri için işbirliği modellerini 
keşfederler. Birlikte öğrenirler, 
birbirlerine öğretirler ve ekipleri ile 
en yüksek uyum ve sinerjiyi 
sağlarlar.

TAKDİR VE GERİ BİLDİRİM
Çalışma hayatında en çok 
ihtiyacımız olan ve aynı zamanda en 
çok da ihmal edilen bir konu olan 
takdir edilme eksikliğini, platform 
aracılığıyla görünür kılabilirsiniz.

DETAYLI RAPORLAMA

Süreç içinde ve sonunda, 
değerlendirme raporları detaylı 
olarak sunulur. İnsan Kaynaklarına 
ve yönetime çok hızlı geri bildirim 
verilebilir. Gelişim alanları net olarak  
belirlenir.

ÖDÜLLENDİRME

Liderlere, hikaye yolculuğunda 
başarıları için hem içsel ödüller hem 
de dışsal ödülleri kazanma fırsatı 
sunulur.

GELİŞİM VE ÖĞRENME
Liderler, hikaye içinde yönetsel 
gelişimleri için bilgileri öğrenirler ve 
sürecin bir parçası olarak geliştirirler. 
Uzmanlık alanlarındaki konularda 
uygulamalarını yaparlar. Süreç 
öğrenme, uygulama, paylaşma ve 
öğretme yolculuğu üzerine 
tasarlanmıştır.

MOTİVASYON
Tüm hikaye ve akış, liderlerin 
kendilerini mutlu hissetmeleri ve 
motive olmaları için ek tetikleyiciler 
ve ödüllendirme sistemleri ile 
geliştirilmiştir.

Fark Yaratan Lider Programında Neler Var?
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YARATILAN DEĞERLER ÖNERİLERİ
KEYİFLİDİR VE ÖĞRENMEYİ 
KOLAYLAŞTIRIR
Öğrenme keyifli ortamlarda çok 
daha kolay gerçekleşir. Bu anlamda 
kendine özgü hikayesi ve 
oyunlaştırılmış bir kurgusu olan 
“Oyunlaştırılmış Liderlik” programı 
liderler için keyifli bir ortam sağlar.

ANLIK GERİ BİLDİRİM 
Liderler, gelişim programı içinde yer 
alan görevler, uygulamalar ve 
atölyeler için sistem üzerinden ve/
veya kendi yöneticileri aracılığıyla 
devamlı geri bildirim alırlar. Liderler 
nerede olduklarını ve nereye 
gideceklerini, koçları bir iletişim 
modeliyle devamlı deneyimlerler.

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRİR
Oyun ve hikaye kurgusu ile 
işyerlerinde çok zor ulaşılan işbirliği 
ve ekip olmak kültürüne daha kolay 
ulaşmanızı sağlar.

EĞİTİME KATILIMI ARTTIRIR
Çalışan bağlılığının olmazsa olmaz 
koşullarından; değer görmek, takdir 
edilmek, başarılarının görünür 
olması gibi unsurları kullanarak 
eğitime katılımı ve öğrenmeyi arttırır.

FARKINDALIĞI YÜKSEK 
LİDERLER
Sürecin nihai amacı olan 
yetkinlikleri, bilgi setleri ve bireysel 
farkındalıkları yüksek liderler elde 
etmek için gelişim yolculuğu 
tasarımıdır.

ÖĞREN, UYGULA, ÖĞRET
Liderlere özel tasarlanmış içsel ve 
dışsal motivasyon unsurları 
kullanılarak sistem 
oluşturulmaktadır. Liderler, 
öğrendikleri bilgileri iş ortamında 
uygularlar ve uygulama sonuçlarını 
paylaşıp, sistem üzerinden 
birbirlerinden öğrenme 
gerçekleştirirler. 

NET HEDEFLER
Sürekli öğrenen, öğrendikleri ile geri 
bildirimler alarak ve vererek 
beslenen bir platformdur. Liderlerin 
net ve tanımlı hedefleri, onlar için bir 
mentor kılavuz rolünü görmektedir.

DEĞER VE ANLAM LİDERİ
“Oyunlaştırılmış Liderlik” programı 
değer ve anlam bazlı liderlik üzerine 
dizayn edilmiştir. Yetkinliklerin 
gelişimi, değerler tanımlı liderlik ve 
strateji olmak üzere üç temel 
prensiple, yeni nesil liderler 
yetiştirmektedir. 

Oyunlaştırma İle Kazanımlarınız Neler?
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Platformda Neler Var?

• Seviyeler
• Kişisel, takım veya genel görevler
• Rozetler
• Anlık bildirimler
• Pop-Quiz
• Test
• Video izleme
• Makale okuma
• Liderlik tabloları
• Puanlar
• Ödül marketi
• Sosyalleşme duvarı
• Taktir ve teşekkür sistemi
• Etiketleme sistemi ile takım kurma
• Detaylı rapor
• KPI ve görevlerin oyunlaştırılması
• Güçlü bir yönetim paneli ve veri analizi
• Kolay entegrasyon
• Detaylı görev takibi ve gelişimin görünür olması
• Şans faktörü
• Rekabet ve Gelişim
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MİNİ LMS

Kuruma Özel veya Genel Tema Tasarımları


